Legenda
Vymedzenie územia
hranica katastrálneho územia = riešené územie
hranica zastavaného územia obce k 1.1.1990
hranica zastavaného územia obce - NÁVRH
rozvojové plochy (označ. číslom) - NÁVRH
Environmentálne limity, stresové javy a zdroje
rýchlostná cesta
cesta III. triedy
miestne komunikácie, poľné a lesné cesty
miestne a upokojené komunikácie - NÁVRH
elektrické vedenie VN 22 kV vonkajšie
elektrické vedenie VVN - NÁVRH
vysokotlakový plynovod
transformačné stanice
regulačná stanica plynu
vodný zdroj (vrt, prameň)
čistiareň odpadových vôd
plochy výroby, skladov a technického vybavenia
plochy výroby, skladov a technického vybavenia - NÁVRH
záplavové čiary Q100 toku Hron
potenciálne zosuvy
stabilizované zosuvy
skládky (podľa ŠGÚ DŠ)
Krajinná štruktúra
plochy lesných porastov
plochy nelesnej drevinovej vegetácie
plochy trvalých trávnych porastov
plochy ornej pôdy
plochy verejnej zelene
plochy vyhradenej zelene (cintorín)
plochy vyhradenej zelene (cintorín) - NÁVRH
plochy záhrad
plochy trvalých kultúr (sady, vinice)
plochy trvalých kultúr - NÁVRH
zastavané plochy - stav + NÁVRH
vodné plochy
vodné toky
líniová zeleň - NÁVRH
Ochrana prírody a prírodných zdrojov
chránená krajinná oblasť
prírodná pamiatka
územie európskeho významu
lúčne biotopy eur. a národ. významu
odvodnenia
výhradné ložisko s určeným dobýv. priestorom
prieskumné územie
PHO vodného zdroja I. stupňa
PHO vodného zdroja II. stupňa vnútorné
PHO vodného zdroja II. stupňa vonkajšie
hranice BPEJ
Územný systém ekologickej stability
miestne biocentrum - potenciálne
regionálne biocentrum
biokoridor nadregionálneho významu
biokoridor miestneho významu - NÁVRH
interakčné prvky - NÁVRH
Ekostabilizačné opatrenia
plochy výroby, skladov a tech. vybavenia na asanáciu - NÁVRH
profil na zachytávanie ropných havárií - NÁVRH
líniová zeleň - NÁVRH
skládky na rekultiváciu - NÁVRH
protihluková stena
protihluková stena - NÁVRH
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